
 ؟هل ينتمي السيوطي إلى عصر االنحطاط

 

على وجه  (هـ199-) إذا لم يكن منتمًيا إلى هذا العصر، عصر السيوطي
، إال أنه لم ينج من غباره، أو من بخاره، أو (القرن التاسع الهجري) التحديد

 !من لوثاته

هذا الموضوع مهم في مجال البحث العلمي، لتوجيه طلبة العلم إلى أئمة الفكر 
وال  ،الذين يجمعون من هنا وهناكمن توجههم إلى النقلة والمقلدين والفقه، بداًل 

وال ريب أن . شيًئا ذا بال يناقشون وال يقارنون وال يحللون وال يكادون يضيفون
لهذا أثًرا على أهل العلم، فإما أن يتخرجوا ناقلين مقلدين أو يتخرجوا مجددين 

الرصانة  تأتي كتاباتهم ثقيلة على من يبحث عنالمقلدون ! مجتهدين مبتكرين
 .  والصرامة العلمية

: ، وقالوا عنه(صيغة مبالغة)جّماع، أو جّماعة : السيوطي عن بعضهم قال
 !المتناقضات يكتب! حاطب ليل

 !السيوطي ابتلع البرهان في علوم القرآن للزركشي

 :وذكر في اإلتقان علوًما للقرآن لعلها تدل على لوثة من لوثات هذا العصر

 .الحضري والسفري -



 .النهاري والليلي -
 .الصيفي والشتائي -
 .الفراشي والنومي -
 .األرضي والسمائي -

 !ولم يبين فائدة هذه العلوم

عن كتاب إحياء منقولة ( البيان في رياضة الصبيان) :بعنوان رسالةللسيوطي 
حرفًا حرفًا، كلمة كلمة، ( الكتاب الثاني من ربع المهلكات)علوم الدين للغزالي 

في  هاكلمات قليلة زادو  ،ليس فيها من زيادة إال التمهيد الذي دبجه السيوطي
، (م4192 -) لعدنان درويشاتهام الجالل السيوطي بين التبرئة واإلدانة ) الخاتمة

، اتحاد الكتاب ، وأصله منشور في مجلة التراث العربيملتقى أهل الحديث
وهذه الرسالة مما أورده السخاوي على السيوطي  .(م9111العرب، دمشق، 

 (!اختالس وسطو وانتحال وكذب)من اتهامات 

 

البن  (تقويم اللسان)منقولة عن ( غلطات العوام: )وللسيوطي رسالة بعنوان
، موقف السيوطي من األغالط اللغوية: انظر سمر روحي الفيصل)الجوزي 

 (.م42/8/4112موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية، 

 ...وهذا ما يدحض أقوال السيوطي عن نفسه بأنه يعزو كل قول إلى قائله 



 !فاألقوال شيء واألفعال شيء آخر

 

 :عناوينه مسجوعة، وكل وقالوا بأن له المؤلفات التالية

 .الطرثوث في فوائد البرغوث -
 .بلوغ المآرب في قتل العقارب -
 .الوديك في فضل الديك -
 .مارواه السادة في في االتكاء على الوسادة -

 

 :جنسيةالمؤلفات البعض إليه  تسبكما ن  

 .شكك البعض في نسبتها إليه

 !ألفها في شبابه، ثم غسلها ورجع عنها ربما ى آخرون أنهأر و 

 !نهايالسيوطي نفسه أن له مؤلفات غسلها، ولكن لم يبروى 

لم يكن له شيوخ من  هتأليفه في هذا الباب ما روي عنه من أن ومما قد يؤيد
شيخة منهن في  24الرجال فحسب، بل كان له شيخات من النساء، ترجم لـ 

 (.مقدمة كتاب اإلتقان، طبعة مجمع الملك فهد)معجم شيوخه 



  ن لم ينقل إلينا أنه أتىا له، ولكالسخاوي كان مخالفً  ولكنني أتساءل كيف أن
 !(الباه) كتبه المتعلقة بالباءة على ذكر

أن أجد نًصا للسيوطي من تأليفه وحده، يكون فيه مناقشة وعمق ودقة  تمنيت
 !واجتهاد وتجديد، في موضوع مهم، وفي صورة واضحة ال لبس فيها

، وهو البن عقيل الظاهريقبل اطالعي على مقال عنه  إليه هذا ما وصلت  
نقل ذلك عن السيوطي  لعل من أثنى عليه إنما .في نظري أحسن ما كتب عنه

ألن اهلل خلقه  فعل ذلك عن غير علم كاٍف، أو فعله نفسه، وعن أنصاره، أو
في قليل أو  منه يستطيع أن يفعل إال مثله أو أقل على شاكلة السيوطي، ال

تبريًرا لكتابة رسالة علمية عنه، كما يفعل كثير من طلبة  وربما فعله !كثير
 بحث وهو !دكتوراه، بحثًا عن موضوع لرسالة ماجستير أو الدراسات العليا

 حوا بالمكانة العلمية الحقيقية للكاتب والكتابلو صرّ فإنهم  !على الكثيرين شاقّ 
مي الذي يحدث بسبب وهذا من التضليل العل !ربما رفضت الجامعة رسالتهم

حتى بين المشايخ، وجعل هذه  الحرص على المصالح الشخصيةانتشار 
واهلل  !فوق المصالح العامة، وفوق مقتضيات البحث العلمي النزيه المصالح

 .بالصواب أعلم
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